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För	  	  ett	  år	  sedan,	  den	  4.2.2014,	  grundades	  August	  
Ludvig	  Hartwalls	  stiftelse.	  Alla	  ättlingar	  i	  rakt	  
nedstigande	  led	  till	  August	  Ludvig	  Hartwall	  i	  
femte	  och	  sjätte	  generationen	  skrev	  då	  under	  
stiftelseurkunden	  och	  godkände	  samtidigt	  
stiftelsens	  stadgar.	  
	  
Stiftelsen	  har	  som	  ändamål	  att	  understöda	  
familjer	  och	  personer	  som	  av	  sociala,	  medicinska,	  
åldersmässiga	  eller	  andra	  oförutsedda	  orsaker	  är	  
i	  behov	  av	  hjälp.	  Stiftelsens	  ändamål	  är	  också	  
främjandet	  av	  ren	  miljö.	  
	  
Till	  stiftelsens	  första	  styrelse	  valdes	  Maria	  
Bondestam,	  Henrik	  Therman,	  Alexandra	  Tallqvist,	  
Vladmira	  Belik,	  Pia	  Hartwall,	  Susanna	  Tallqvist	  
och	  Pia	  Alsi.	  Inom	  styrelsen	  valdes	  Pia	  Alsi	  till	  
ordförande	  och	  Henrik	  Therman	  till	  vice-‐
ordförande.	  Under	  årets	  lopp	  har	  stiftelsen	  haft	  
åtta	  styrelsemöten.	  
	  

	  
Styrelsen	  	  
	  
Logon	  och	  hemsidan	  tar	  sin	  form	  
Det	  har	  jobbats	  en	  hel	  del	  med	  hemsidan	  och	  
logon	  under	  det	  första	  året.	  Logon	  är	  färdig	  men	  
hemsidan	  är	  ännu	  under	  arbete	  och	  färdigställs	  
under	  våren	  2015.	  

	  
	  
	  

Händelserikt	  och	  aktivt	  första	  år	  
Stiftelsen	  ordnade	  i	  samarbete	  med	  Eva	  
Ahlströms	  stiftelse	  30.9	  på	  Winden	  en	  kväll	  kring	  
temat	  ”socialt	  ansvar”.	  Inbjudna	  var	  styrelserna	  
för	  bägge	  stiftelser,	  Eva	  Ungdom	  och	  Hartwalls	  
Next	  Gen.	  Sammanlagt	  deltog	  17	  personer	  och	  
kvällen	  var	  lyckad	  och	  mycket	  uppskattad	  av	  alla.	  
	  
Stiftelsen	  deltog	  1.10.2014	  i	  Finlands	  första	  
stiftelsedag.	  Stiftelsens	  styrelse	  deltog	  under	  året	  
2014	  i	  olika	  uppsättningar	  i	  Nordeas	  
stiftelseseminarium,	  John	  Nurminen	  fondens	  
Rädda	  Östersjön	  kryssning	  till	  Gråhara	  och	  
Sveaborg	  samt	  i	  SOS-‐Barnbyarnas	  seminarium.	  	  
	  
Tillsammans	  med	  familjerådet	  ordnade	  stiftelsen	  
25.11.2014	  en	  lillajulsfest	  för	  Gen5	  och	  Gen7	  på	  
Winden.	  I	  lillajulsfesten	  och	  middagen	  deltog	  23	  
vuxna	  och	  27	  barn.	  Barnen	  bakade	  pepparkakor	  
och	  lagade	  julkort.	  Därtill	  packades	  julklappar	  till	  
33	  barn	  och	  ungdomar	  som	  bor	  på	  Lahdenpohja	  
barnhem	  i	  Ryssland.	  	  
	  

	  
God	  Jul	  från	  Lahdenpohja	  barnhem	  i	  Ryssland	  
	  
I	  januari	  2015	  besökte	  stiftelsen	  tillsammans	  
med	  familjen	  utställningen	  Helande	  Vatten	  i	  
WeeGee.	  Under	  rundturen	  fick	  man	  bekanta	  sej	  
med	  vattnets	  historia,	  besöka	  Hartwalls	  
nostalgiska	  vattenkiosk,	  ta	  del	  av	  Hartwalls	  
tidiga	  historia,	  besöka	  kurorter	  och	  
badinrättningar,	  samt	  mycket	  annat	  roligt.	  	  



	  

	  
Hartwalls	  vattenkiosk	  på	  utställningen	  Helande	  Vatten	  
	  
Donationer	  2014	  
Stiftelsen	  beslöt	  att	  dela	  upp	  sina	  donationer	  i	  
två	  teman	  ”Understöd	  till	  familjer	  och	  personer	  
i	  behov	  av	  hjälp”	  samt	  ”Främjandet	  av	  ren	  
miljö”.	  Allt	  som	  allt	  delade	  stiftelsen	  ut	  
100	  000€,	  65	  %	  till	  ”understöd	  till	  familjer	  och	  
personer	  i	  behov	  av	  hjälp”	  och	  35	  %	  
till	  ”Främjandet	  av	  ren	  miljö”.	  	  
	  
Nya	  Barnsjukhuset	  2017	  
Nya	  barnsjukhuset	  har	  uppnått	  sitt	  
insamlingsmål,	  men	  fortsätter	  att	  ta	  emot	  mera	  
donationer	  då	  det	  minskar	  på	  lånesumman.	  
Stiftelsens	  styrelse	  beslöt	  därför	  att	  inte	  donera	  
pengar	  i	  detta	  skede,	  men	  fortsätta	  att	  samla	  
medel	  genom	  t.ex.	  Mehuhetki-‐cafe`t	  under	  
vårens	  restaurangdag,	  där	  man	  säljer	  kaffe	  och	  
bakverk	  till	  barnsjukhusets	  förmån.	  	  
	  
SOS-‐Barnbyarna	  
SOS-‐Barnbyar	  grundades	  i	  Finland	  1962	  och	  är	  
en	  del	  av	  den	  internationella	  barnskydds-‐	  
organisationen	  SOS	  Children’s	  Villages.	  SOS-‐
Barnbyar	  vårdar	  barn	  som	  kommunerna	  
omhändertagit	  och	  stöder	  barn	  som	  vårdas	  
inom	  ramen	  av	  det	  öppna	  barnskyddet.	  	  
	  
Stiftelsen	  vill	  stöda	  SOS-‐Barnbyars	  viktiga	  
arbete	  genom	  att	  understöda	  kvartershem-‐
projektet	  i	  Vanda.	  Tanken	  med	  
kvartershemmen	  är	  verksamheten	  integreras	  i	  
lokalmiljön.	  Donationen	  skall	  användas	  till	  att	  
stöda	  en	  familjebostad	  som	  kommer	  att	  
användas	  till	  familjerehabilitering.	  	  
	  
Icehearts	  
Icehearts	  är	  förebyggande	  barnskyddsarbete	  
med	  hjälp	  av	  lagidrott	  i	  skolan	  och	  på	  fritiden.	  
Icehearts	  som	  verksamhetsmodell	  grundades	  

1996	  I	  Vanda.	  Målet	  för	  verksamheten	  är	  att	  
vidta	  förebyggande	  åtgärder	  för	  
marginalisering	  och	  utanförskap,	  att	  utveckla	  
sociala	  färdigheter	  samt	  att	  bygga	  långsiktiga	  
relationer	  med	  trygga	  vuxna,	  som	  stöder	  
barnets	  uppväxt	  i	  dess	  mest	  kritiska	  skeden.	  
	  
Stiftelsen	  beslöt	  att	  stöda	  Icehearts	  fina	  arbete	  
genom	  att	  stöda	  organisationen	  att	  ordna	  
sommarläger	  till	  Icehearts	  alla	  21	  lag	  och	  450	  
barn.	  
	  
Hundar	  inom	  fostran	  och	  rehabilitering	  ry.	  
Föreningen	  är	  grundad	  2010	  och	  är	  avsedd	  för	  
att	  utveckla	  användningen	  av	  hundar	  i	  
professionella	  yrkesmänniskors	  jobb	  inom	  
hälso-‐	  och	  socialvården,	  samt	  i	  skolorna.	  Till	  
föreningen	  hör	  speciallärare,	  fysio-‐	  och	  
ergoterapeuter,	  psykologer,	  psykiater,	  läkare,	  
närvårdare	  och	  sjuksköterskor.	  Stiftelsen	  
beslöt	  att	  stöda	  Hundar	  inom	  fostran	  och	  
rehabilitering	  ry	  för	  att	  utveckla	  sin	  
verksamhet.	  	  
	  
Unicef	  
Det	  har	  sällan	  tidigare	  varit	  så	  många	  kriser	  på	  
en	  gång	  i	  världen	  och	  detta	  har	  gjort	  att	  det	  t.ex.	  
från	  Finlands	  Unicefs	  katastroffond	  fattas	  
fortfarande	  ca	  60%	  av	  medlen.	  Stiftelsen	  beslöt	  
även	  att	  stöda	  Finlands	  Unicef	  -‐Barnens	  
katastrof-‐fond.	  
	  
John	  Nurminens	  stiftelse-‐Östersjöprojekt	  
Familjen	  Hartwall	  har	  i	  flera	  år	  understött	  John	  
Nurminens	  stiftelses	  Östersjöprojekt	  som	  har	  
genomfört	  många	  fina	  projekt	  för	  att	  rena	  
vattnet	  i	  Östersjön.	  Oron	  och	  frustrationen	  över	  
Östersjöns	  tillstånd	  var	  utgångspunkten	  till	  att	  
John	  Nurminen	  Stiftelsen	  startade	  Projektet	  En	  
Ren	  Östersjö	  år	  2004.	  Projektet	  En	  Ren	  
Östersjö	  jobbar	  med	  att	  motverka	  
eutrofieringen	  genom	  att	  minska	  
fosforutsläppen.	  Projektet	  jobbar	  även	  med	  att	  
förhindra	  en	  oljekatastrof	  i	  Finska	  viken	  genom	  
att	  de	  utvecklat	  ett	  förutseende	  styrsystem	  
ENSI	  för	  fartygstrafiken.	  ENSI	  är	  utvecklat	  i	  
samarbete	  med	  nyckelaktörer	  inom	  sjöfarten.	  	  
Stiftelsen	  beslöt	  att	  fortsätta	  stöda	  John	  
Nurminens	  stiftelse.	  
	  
	  

        


